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ЗЛАТНА ГРЕДА

Ми лан Пе рић

БУ НА И ВЕ ЛИ КИ ИН КВИ ЗИ ТОР
О „Бу ни“

Као нај а де кват ни је по ла зи ште у рас пра ви о по гла вљу „Ве ли ки ин кви зи тор“ ро ма-
на Ф. М. До сто јев ског Бра ћа Ка ра ма зо ви на ме ће се пи та ње ста ту са ове по вла шће не 
епи зо де у окви ру це ли не де ла. При по вест, ка ква је сте епи зо да о Ве ли ком ин кви зи то-
ру, мо же се чи та ти одво је но од остат ка ро ма на, али се ње ним ис тр за њем из си жеа 
гу би мно штво есен ци јал них де та ља и огра ни ча ва ју се сми са о ни до ме ти овог тек ста. 
Да би смо аде кват но об ра ди ли пи та ње по гла вља „Ве ли ки ин кви зи тор“ нај пре мо ра мо 
опи са ти ње го во ме сто у окви ру це ли не.

Не ки од вр ху на ца умет нич ког ства ра ла штва Ф. М. До сто јев ског је су гла ва ро ма на 
ко ја прет хо ди „по е ми“ о ин кви зи то ру и са ма „по е ма“. Иван Фјо до ро вич Ка ра ма зов у 
по гла вљу „Бу на“ раз го ва ра са сво јим бра том Алек се јем и по ку ша ва да рас пра ви нај
ва жни ја пи та ња жи во та. Иван Фјо до ро вич, ин те лек ту ал но над мо ћан и ре тор ски 
та лен то ван, до ми ни ра кон вер за ци јом ко ја се са сто ји од ње го вих ду гач ких мо но ло шких 
ис ка за и Алек се је вих крат ких од го во ра. Пред чи та о цем се про сти ру свет Ива но вих 
све то на зо ра, раз дор ње го ве ну три не и ње го ва ин те лек ту ал на оштри ца. Ста но ви ште 
сред њег си на ста рог Фјо до ра Па вло ви ча је ху ма ни стич ко, али је ње го ва по зи ци ја 
про бле ма тич на. На и ме, Иван пред свог бра та ис ку ше ни ка из но си три при че о пат њи 
не ви них би ра ју ћи да кроз нај о се тљи ви ју при зму пре ло ми нај зна чај ни ја пи та ња и до 
па рок си зма до ве де про бле ме о ко ји ма го во ри. Иван Фјо до ро вич при по ве да Аљо ши 
о пат ња ма де це. Од ри чу ћи се иде је пра о тач ког гре ха, ка да су де ца у пи та њу, Иван у 
де те ту ви ди нај ве ћу бли скост чо ве ка Бо гу – без гре шност. Па жљи во би ра ју ћи најг ну-
сни је за ми сли ве зло чи не пре ма де ци, упо р но на гла ша ва ју ћи и из о штра ва ју ћи пи та ње 
зла и не ви не пат ње, Иван ис ку ша ва Аљо ши ну ве ру и обра зла же сво је ста во ве.

Раз у меш ли ти то, ма ло ство ре ње, ко је још не уме ни да схва ти шта се с њим ра ди, 
на оном од врат ном ме сту, у по мр чи ни и зи ми, би је са мо сво јом си ћу шном ша чи цом у 
из му че не гру ди, мо ли сво јим не ви ним крот ким су зи ца ма „бо гу“ да га он од бра ни, раз у меш 
ли ти ту бе сми сли цу, при ја те љу мој и бра те мој, ис ку ше ни че бож ји и сми ре ни, раз у меш 
ли за што је та бе сми сли ца по треб на и ство ре на!1

У на став ку тек ста Иван ће ре френ ски по но ви ти још не ко ли ко пу та реч „бо ги“ на-
гла ша ва ју ћи деч ју пер спек ти ву – упра во ону по зи ци ју ап со лут не не ви но сти и не у пит не 
ве ре пре ма Ива ну Ка ра ма зо ву. Исто вре ме но он упра вља свој го вор пре ма Аљо ши, 

1 Ф. М. До сто јев ски, Бра ћа Ка ра ма зо ви, Рад, Бе о град, 1960, стр. 322.
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али му свој став не на ме ће, већ га упит но и афек ти ра но по зи ва да му раз ја сни свет 
чи ју до бр о ту га ран ту ју не ви не пат ње. Аљо шин од го вор је кра так:

...ја хо ћу да се му чим.2

До сто јев ски ин си сти ра на јук ста по зи ци ји Ива на и Аљо ше у по гла вљу „Бу на“. За тим 
изо ло ва ним ка фан ским сто лом Алек се је ва ве ра и пре пу шта ње пат ња ма (ин ту и тив но, 
на ив но и по кор но) сто је на спрам су пер и ор но сти Ива но ве ло ги ке. Па ра док сал но, од-
го во ре на нај ва жни ја пи та ња не зна ни је дан од бра ће, али је зна чај на раз ли ка у то ме 
што Аљо ша жи ви у ве ри да је сва ка пат ња ну жна ра ди ис пу ње ња Хри сто вог за ве та, док 
Иван не мо же да при хва ти свет као до бар ако за та кав ко смич ки по ре дак мо ра па сти 
ма кар и јед на не ви на су за. Иван Фјо до ро вич се пред чи та о цем от кри ва као ду бо ко по-
де ље на лич ност, ње го ва по зи ци ја ни је ате и стич ка, он је ан ти те и ста и по сред ни оце-
у би ца. Дуж чи та ве он то ло шке вер ти ка ле сред њи син Фјо до ра Па вло ви ча сто ји на су-
прот фи гу ри оца, га де ћи се ла кеј шти не свог би о ло шког оца и од ба цу ју ћи не пра ве дан 
свет свог не бе ског Оца. Кроз об ра ду мо ти ва не ви не пат ње До сто јев ски за пра во вр ши 
нај зна чај ни ји чин ка рак те ри за ци је Ива на Фјо до ро ви ча, а ње го ва ан ти те и стич ка по-
зи ци ја ће се у свој сво јој пу но ћи по ка за ти већ у на ред ном по гла вљу ро ма на. Жа ри шне 
тач ке по гла вља „Ве ли ки ин кви зи тор“ не мо гу се пу но знач но и пра во знач но раз у ме ти 
без по зна ва ња Ива но вог ан ти те и зма, јер би у про тив ном мо тив по љуп ца ко јим се 
по е ма и за тва ра мо гао де ло ва ти као нео р ган ски уме так, што ће би ти по ка за но у глав-
ном де лу ово га ра да. Ва жно је на гла си ти ху ма ни стич ку по зи ци ју Ива на Ка ра ма зо ва, 
под јед на ко ко ли ко је ва жно на гла си ти и ње го во по зна ва ње би блиј ског тек ста. Ива-
но ви ста во ви ни су па у шал но из ве де ни, они су плод ду бо ке уну тра шње бор бе и њего-
во бо го бо ра штво је плод не мо гућ но сти да се ин те лек том об у хва ти то та ли тет све та и 
бо жан ске про ми сли. Чи та лац мо же би ти са гла сан са Ива ном Фјо до ро ви чем и по стави ти 
се би исто вет на пи та ња, мо же би ти са гла сан и са су дом ко ји он из ри че. Да ли је за и ста 
свет вре дан пат ње не ви них? Упра во у фор му ла ци ји са мог пи та ња ко је До сто јев ски 
по ста вља пред чи та о ца и ле жи зам ка. На и ме, по треб но је раз лу чи ти и рас пра ви ти о 
ко јем све ту је реч. Иван Ка ра ма зов оста је слеп за онај свет у ко јем жи ви Аљо ша. Крај-
њи до ме ти Ива но ве ло ги ке оста ју ово зе маљ ски, јер она не мо же би ти ору ђе ко јим се 
тран сцен ди ра свет ма те ри јал них да то сти, а раз ре ше ње про бле ма ле жи у ме та фи зич-
ком све ту, у ка те го ри ја ма веч ног бла жен ства ес ха то ло шке ег зи стен ци је и без гра нич-
ној љу ба ви, као и спо соб но сти да се опро сти сви ма и за све, а то је свет ко јем Аљо ша 
стре ми. Упра во ка да бу де го во рио о де те ту ко је пред мај ком рас тр жу пси, Иван ће 
по ста ви ти Аљо ши пи та ње ко је ак ту а ли зу је про бле ма ти ку опро шта ја:

Али чи ме, чи ме ћеш их ис ку пи ти? Зар је то мо гућ но? [...] По сто ји ли у це лом све ту 
би ће ко је би мо гло и има ло пра ва опро сти ти?3

2 Исто.
3 Исто, стр. 326.
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И ми мо ра мо би ти са гла сни са Ива ном Ка ра ма зо вим да се та кве гро зо те не мо гу 
опро сти ти, али са мо ако за бо ра ви мо на Хри стов за вет. Иа ко је по зи ци ја Ива на Ка ра-
ма зо ва крај ње ху ма ни стич ка, он же ли да окон ча пат ње, а не да оне бу ду осве ће не у 
веч но сти бо жан ске прав де, она је исто вре ме но вар љи ва, она је узрок пат њи, јер се 
жи во ту и ве ри не пре пу шта, већ за др жа ва дис тан цу не спо со бан да рас ту ма чи ви ши 
сми сао. Ње го ва ће пи та ња на тре ну так збу ни ти ис ку ше ни ка Аљо шу и он ће, од ба цу ју ћи 
мо гућ ност да бу де ар хи тек та но вог и са вр ше ног све та по це ну деч је жр тве, од го во ри ти:

Не, не бих при стао.4

Али ће се убр зо, на кон што за не се ност Ива но вим го во ром из гу би на ин тен зи те ту, 
про на ћи Хри стов пут, па ће на пи та ње да ли се мо же опро сти ти и ко мо же опро сти ти 
од го во ри ти ре чи ма:

Па то би ће по сто ји, и оно мо же све опро сти ти, све и сва ко га, за све за то што је оно 
са мо да ло не ви ну крв сво ју за све и за сва ко га.5

До сто јев ски нам за вр шне сег мен те овог ди ја ло га дво ји це бра ће оста вља као кључ 
за ту ма че ње по гла вља „Бу на“ и „Ве ли ки ин кви зи тор“. На кон што је де фи ни сао не у рал-
гич ну тач ку и по ста вио пи та ње, на кон што је из вр шио ка рак те ри за ци ју ак те ра на нај-
не по сред ни ји на чин по ка зу ју ћи на де лу њи хо ве све то на зо ре, пред чи та о це је ста вио 
два ег зи стен ци јал на мо де ла ко ја ће раз ви ти у на ред ном по гла вљу у ли ко ви ма ин кви-
зи то ра и Ису са Хри ста ко ји је по но во до шао ме ђу љу де.

О „Ве ли ком ин кви зи то ру“

Иван Фјо до ро вич сво ју по е му по чи ње осла ња ју ћи се на би блиј ски текст Апо ка лип
се. При по ве да ју ћи о по врат ку Си на ме ђу љу де, он свог Хри ста сме шта у Се ви љу у 
до ба ин кви зи ци је. Иа ко Хри стос би ва ова пло ћен као је дан од мно гих, чо ве чан ство га 
ипак пре по зна је. На кон ве ко ва жељ ног иш че ки ва ња, ма се се оку пља ју око ње га и Исус 
по на вља чу да опи са на у је ван ђељ ским тек сто ви ма. Из ле че ње и по вра так из мр твих 
се де ша ва ју пред очи ма на ро да, али ве ли ки ин кви зи тор ипак хап си Ису са и ба ца га у 
там ни цу. Про стор и вре ме се кон ден зу ју и ста па ју у јед ну тач ку – од оно га тре нут ка 
ка да ин кви зи тор уђе у Хри сто ву ће ли ју чи та ва исто ри ја чо ве чан ства и зе маљ ско про-
стран ство ста ју у про стор из ме ђу њих дво ји це и њи хов раз го вор; те ма по ста је веч ност.6 
У рас пра ви о веч но сти, спа се њу и хар мо ни ји прет ход но по ста вље ни те ме љи у по гла-
вљу „Бу на“ се про ши ру ју и есте ти зу ју ви ше слој но шћу са ме струк ту ре тек ста. По ла зи-
ште из прет ход ног по гла вља је сте Ива но во при по ве да ње о пат ња ма де це ко јим се 
отва ра про стор за по ста вља ње нај ва жни јих пи та ња. У „Ве ли ком ин кви зи то ру“ се 

4 Исто, стр. 327.
5 Исто.
6 В. В. Ро за нов, Ле ген да о ве ли ком ин кви зи то ру, Гра фос, Бе о град, 1982, стр. 107.
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по ла зи шна тач ка обо га ћу је сло јем би блиј ских и исто риј ских ре фе рен ци и чи ни око-
сни цу рас пра ве ко ја је да та у об ли ку Ива но ве умет нич ке об ра де прет ход но на зна че-
них про блем ских ме ста у по гла вљу „Бу на“. По гла вље о ве ли ком ин кви зи то ру функ ци-
о ни ше као па ра бо ла. Слој тек ста уте ме љен у има нен ци ји сво је зна че ње ис цр пљу је у 
иде о ло шком, исто риј ском и по ли тич ком, док је слој тек ста ко ји се ти че људ ске ду хов-
но сти уте ме љен у тран сцен ден ци ји и па ра бо ла у би блиј ском сми слу те ре чи – он 
осли ка ва, по пут „Про ло га на не бу“ у Фа у сту, за о кру же ње зе маљ ске дра ме ме та фи-
зич ким сми слом чи ја је ико но гра фи ја у кљу чу До сто јев ског из ра зи то хри шћан ска и 
по гла ви то пра во слав на.

Пр ве ре чи ко је ве ли ки ин кви зи тор упу ћу је Ису су да те су у фор ми пи та ња:

То си ти? Ти?7

Зна чај но је то што До сто јев ски пре по зна ва ње да је у фор ми пи та ња. Пи сац нам 
ода би ром упит не ре че ни це су ге ри ше ло ги ку и ка рак тер са мог ин кви зи то ра. Ин кви-
зи тор је слеп да пре по зна хи по ста зу Бож јег Си на пред со бом, ње му је по треб на вер-
бал на по твр да ко ју од Ису са не ће до би ти. До сто јев ски ће се по слу жи ти иден тич ним 
по ступ ком и у на став ку по гла вља ка да Ива нов ин кви зи тор бу де по ста вљао на ред на 
пи та ња – за ло ги ку ово га све та ме та фи зи ка оста је не про бој на и јаз ме ђу њи ма оста је 
не пре мо стив. Иван се пред Аљо шом огра ђу је су ге ри шу ћи да је чи тав ин кви зи то ров 
на ступ из ми шљен и да мо же би ти плод ха лу ци на ци је јед ног стар ца, ка кав је ин кви зи-
тор, али у ре чи ма са мог ин кви зи то ра ви ди мо пу ну ме ру ло ги ке Ива на Ка ра ма зо ва 
из ре че ну у прет ход ном по гла вљу.

Око сни ца по е ме о ве ли ком ин кви зи то ру ор га ни зо ва на је око три би блиј ска ис ку-
ше ња ко ји ма зао дух по ку ша ва да по ко ле ба Ису са Хри ста у пу сти њи. Ин кви зи тор 
твр ди да су упра во та три пи та ња иде ал не фор му ла ци је свих не сре ћа ко је мо ре чове-
чан ство. Пр во ис ку ше ње ко јем је Исус био под врг нут је сте по зив да пре тво ри ка ме ње 
у хле бо ве, на шта Исус од вра ћа да чо век не жи ви ис кљу чи во од хле ба и во де. Ин кви-
зи тор ви ди Хри стов од го вор као ње го ву жр тву за сло бо ду, ону за ко ју чо век ни је 
спре ман. Нај вред ни ји дар чо ве чан ству је сте дар сло бо де, али ин кви зи тор ин си сти ра 
на це ни ко ја се за њу мо ра пла ти ти и сма тра да је она пре ве ли ка. Ње го ва ло ги ка је 
сна жна. Чо ве ко ва сло бо да је омо гу ћи ла пад из рај ског ста ња у смрт ност, она је омо-
гу ћи ла из о па че ње људ ске при ро де и при кла ња ње стра сти ма, ни ско сти ма, бо го от пад-
ност и не ви не пат ње. Ин кви зи тор ка же:

На хра ни, па та да мо жеш зах те ва ти од њих вр ли ну!8

До сто јев ски пред ви ђа овом ре че ни цом до ми нант ну па ра диг му по на ша ња мо дер-
ног чо ве ка исто вре ме но опи су ју ћи те жње ше сна е сто ве ков ног чо ве ка и на сто ја ња 
Ка то лич ке цр кве. Ста вља ње зах те ва, пра ва и при ви ле ги ја ис пред ду жно сти узроч ник 
је про бле ма мо дер ног чо ве ка, а ко ре ни тог про бле ма са др жа ни су у ин кви зи то ро вом 

7 Бра ћа Ка ра ма зо ви, стр. 333.
8 Исто, стр. 337.
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ис ка зу. Пет на ест ве ко ва на кон Хри сто вог од ла ска чо ве ку ни су до вољ на чу да по пут 
вас кр се ња, он те жи за ин ди ви ду ал ном сре ћом оства ре ном у ово стра но сти ка ко би 
мо гао по ве ро ва ти у веч но бла жен ство. Свет је од пра о тач ког гре ха обе ле жен пат њом, 
али вре мен ска дис тан ца узро ко ва на чо ве ко вим па дом у исто риј ско вре ме за ма гли ла 
је пр во бит не људ ске те жње. Бож је снис хо ђе ње чо ве ку је пру жи ло ве ћу сло бо ду, а она 
је зло у по тре бом пре ра сла у гор дост. Ин кви зи тор пред ви ђа град њу но ве Ва ви лон ске 
ку ле и за ста ве бо го бо ра штва ује ди ње не око же ље да се жи вот про ве де пу ног сто ма ка. 
Бер ђа јев ка же: „Ве ли ки ин кви зи тор на сту па де ма го шки, он глу ми де мо кра ту, при јате-
ља сла бих и угње те них, чо ве ка ко ји во ли све љу де. Он оп ту жу је Хри ста због ари сто-
кра ти зма и при пи су је му же љу да спа се са мо ма ло њих ко ји су ја ки, моћ ни.“9 По ста вља 
се пи та ње: да ли за и ста ин кви зи тор глу ми ? Иа ко са остат ком ис ка за Ни ко ла ја Бер ђа-
је ва мо ра мо би ти са гла сни, сти че се ути сак да ин кви зи тор не глу ми, већ на сту па као 
ехо све сне ми сли Ива на Ка ра ма зо ва. Ло ги ка тек ста на ла же да кон стант но на па ме ти 
има мо чи та ву вер ти ка лу ли ко ва ко ја се у два по сма тра на по гла вља фор ми ра, а она 
по ла зи од Ива на, пре ко ин кви зи то ра, да би вр ху ни ла па ра бо лич ки у са мом злом ду ху 
– кле вет ни ку и по ри ца чу. При се ти мо се Ива но вог од ба ци ва ња устрој ства све та, оно 
је уте ме ље но у ху ма ни стич ким на сто ја њи ма и осе ћа њу ко је би смо мо гли ока рак те-
ри са ти као Weltschmerz. Ис ка зи ин кви зи то ра де лу ју као ехо Ива но вих ис ка за, али су 
про ши ре ни и умет нич ки об ра ђе ни, есте ти зо ва ни у фор му ко ју Иван Фјо до ро вич сам 
на зи ва по е ма. Њи хов сми са о ни до мет је сте раз от кри ва ње кне за ово га све та у ис ка-
зи ма ве ли ког ин кви зи то ра, од но сно не га ци ја оног сми сла ко ји пред ста вља Хри стос и 
не га ци ја ду хов ног све та за рад ма те ри јал ног. Зе маљ ски хлеб ко ји у име чо ве чан ства 
зах те ва ин кви зи тор је сте Ива нов ва пај за окон ча њем пат ње ово зе маљ ске ег зи стен ције:

...ја уоп ште не ћу да се ви ше стра да! [...] Не да не при мам бо га, Аљо ша, не го му са мо 
ула зни цу, са нај ве ћим по што ва њем, вра ћам на траг.10

Зах те ви ко је из но се, пр во Иван, а за тим и ве ли ки ин кви зи тор, је су од јек по ну де 
злог ду ха Хри сту да он по ста не кнез ово га све та. Низ ло гич ки нео спо ри вих ми сли се 
у очи ма веч но сти пре тва ра у бе сми сли це, али је за та кво обе сми шље ње по треб на 
не у пит на ве ра за ко ју је, пре ма ре чи ма ин кви зи то ра, са мо не ко ли ци на спо соб на и 
за то он оп ту жу је Хри ста за ари сто кра ти зам. Цар ство ово га све та је ла ко за до би ти, 
по треб но је са мо за тра жи ти хле ба, уви де ти не прав ду у Хри сто вом за ве ту и пре зре ти 
пат ње. Упра во ма те ри ја ли стич ком ло ги ком, су ге ри ше До сто јев ски, чо век по ни шта ва 
оно бо жан ско у се би, а та кве по пра ви лу у ње го вом опу су су сти же нај те жа ка зна. Не 
мо же мо а да не уви ди мо прин ци пе со ци ја ли зма у мо ти ву зе маљ ског хле ба. По сре ди 
је уто пи стич ка за ми сао чи је се оства ре ње ко но ти ра као мо гу ће и ко ја тре ба да за ме-
ни ре ли гиј ску ес ха то ло шку уто пи ју. Про фет ска по ру ка До сто јев ског се про те же да ље 
од вре ме на у ко јем пи ше аде кват но опи су ју ћи и по то ње епо хе.

9 Н. А. Бер ђа јев, „Ве ли ки ин кви зи тор“ у Ле ген да о ве ли ком ин кви зи то ру, ЦИД, Под го ри ца, 2002, 
стр. 329.
10 Бра ћа Ка ра ма зо ви, стр. 327.
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Го во ре ћи о дру гом ис ку ше њу Хри сто вом ин кви зи тор Си ну Бож јем спо чи та ва од-
ба ци ва ње три си ле ко ји ма се мо гла по сти ћи ко нач на по бе да и осво ји ти људ ска свест:

Има три си ле, је ди не три си ле на зе мљи ко је су мо гле за на век по бе ди ти и пле ни ти 
са вест тих не моћ них бун тов ни ка, за њи хо ву сре ћу – те су си ле: чу до, тај на и ау то ри
тет. Ти си од ба цио и јед но и дру го и тре ће, и сам си дао при мер за то. Ка да те је стра
шни и пре му дри дух од вео на врх хра ма и ка зао ти: „Ако хо ћеш да до знаш је си ли ти син 
Бож ји, ба ци се до ле, јер је ре че но за оно га: да ће га ан ђе ли при хва ти ти, и не ће па сти 
ни ти ће се озле ди ти, па ћеш до зна ти та да да ли си ти син Бож ји, и до ка за ћеш ка ква 
је ве ра тво ја у Оца тво га“; али ти си са слу шао то и од ба цио си по ну ду и ни си под ле гао, 
ни ти си се ба цио до ле.11

Ин кви зи тор ни је спо со бан да раз у ме оно што Исус чи ни. Пре пла вљен пат ња ма и 
за сле пљен муч но шћу фи зич ке ег зи стен ци је, он оп ту жу је Хри ста. Не схва тљи во је 
стар цу од ба ци ва ње три нај моћ ни је си ле ко је би мо гле би ти ре ше ње све га што он по-
и ма као про бле ма тич но. Ње го во ви ђе ње бо жан ства је сте за о кру же но у окви ри ма 
фе у дал не ло ги ке ње го ве епо хе. За ин кви зи то ра Бог би мо рао би ти на лик де спо ту, онај 
ко ји ма чем до но си хар мо ни ју и ко ји си лом ус по ста вља ау то ри тет. Про пу шта да се 
при се ти да се Син Бож ји по ја вио у све ту у ли ку Рас пе то га, да ни је до шао као моћ ник 
и цар не го као из му че но и зга же но би ће са же љом да чо век сло бод но спо зна Бо га и 
да га за во ли.12 Исус ни ка да не ку ша ве ру у свог Оца, јер је то део за ве та – ве ра мо ра 
би ти не у пит на, Бо гу се мо ра пре да ва ти до бро вољ но и без у слов но. Хри стос зна да би 
се, у мо мен ту ско ка на ко ји га ђа во на во ди, од ре као сво га Оца и огре шио се о ње га. 
Чак и у мо мен ту стра да ња на кр сту, у тре нут ку у ко јем Хри сто ва људ ска при ро да осе-
ћа нај ве ћу бо го о ста вље ност, он сво ју ве ру не до во ди у пи та ње и пре да је сво ју ду шу 
у ру ке Бо гу. Ин кви зи тор ви ди чу до, тај ну и ау то ри тет као ору ђа ко ја би се сме ла упо-
тре би ти у свр ху по ро бља ва ња сло бод не во ље љу ди, он не ви ди да је из вор њи хо ве 
истин ске сна ге у ве ри ко ја чу ди ма, тај на ма и ау то ри те ту би ва сво је вољ но и без сум ње 
по кло ње на. Ста рац сто ји на ста но ви шту да су чу да сред ство ко јим би се мо ра ло ути-
ца ти на пре у мље ње и на по кор ност чо ве чан ства, али њи хо ва истин ска сна га оп ста је 
у функ ци ји по твр де пра во вер ни ма оно га у ко га ве ру ју. Он за ста је на спо ља шњо сти, 
не успе ва да про ник не у су шти ну чу да, тај не и ау то ри те та. У ње го вим ре чи ма мо ра мо 
пре по зна ти Ива но ву свест. Сред њи од бра ће Ка ра ма зо вих је сте обра зо ван и ње го ва 
оштро ум ност је за вид на, али не сме мо ис пу сти ти из ви да да је он ипак два де сет че-
тво ро го ди шњак. Про ве ја ва у иде ја ма ин кви зи то ра Ива но ва не зре лост, ско ро на ив но 
за ста ја ње на спо ља шњо сти по ја ве, не мо гућ ност да се до пре до су шти не и мла дом 
чо ве ку свој стве на те жња ка ре во лу ци о нар но сти, ка же љи да се свет до ве де у оно 
ста ње хар мо ни је ко је он као по је ди нац сма тра ис прав ним. Мо же мо по ву ћи па ра ле лу 
из ме ђу ин кви зи то ро вих ис ка за о три ма си ла ма и Ива но вог ис ка за:

11 Исто, стр. 340.
12 „Ве ли ки ин кви зи тор“, стр. 332.
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Она не вре ди јед не су зи це ни са мо оног јед ног из му че ног де те та...13

Иван не ви ди да ље од деч је су зе, он ни је спо со бан да спо зна оно што ће Тол сто јев 
Пјер Без у хов от кри ти у за ро бље ни штву уз по моћ Пла то на Ка ра та је ва – ле по ту жи во-
та у свим ње го вим не ви ним пат ња ма. Зло у по тре ба си ла до ве ла би до пре о бра жа ја 
људ ске при ро де. Исти на, до бро и сло бо да су глав ни иде а ли чи јем оства ре њу те жи 
људ ска при ро да сво јим ра зу мом, осе ћа њи ма и во љом, ови се иде а ли мо гу на ру ши ти 
са мо из ва на, а ка ко су у пи та њу не у пит но до бри иде а ли и пр во бит на људ ска при ро да 
је сте до бра.14

По след ње ис ку ше ње на ко је се ин кви зи тор по зи ва ти че се вла да ви не. Хри сту би-
ва по ну ђе но да вла да ово зе маљ ским све том, што он од ба цу је и те ра злог ду ха од 
се бе, по зи ва ју ћи се на фун да мен те ве ре ко ју про по ве да – по сто ја ње јед но га Бо га 
све др жи те ља и вла да ра свих све то ва. Ин кви зи тор ће ре ћи:

Да си при мио тај тре ћи са вет моћ но га ду ха, ти би ис пу нио све што чо век на зе мљи 
тра жи, то јест: пред ким да се кла ња, ко ме да пре да сво ју са вест, и на ко ји на чин да се 
нај зад сви љу ди ује ди не у оп шти и јед но ду шни мра ви њак, јер по тре ба све оп штег ује
ди ње ња је тре ћа и по след ња му ка љу ди.15

Раз ви ја се ху ма на ви зи ја ује ди ње ног све та бла го ста ња, јед на ко сти и сло ге, али је 
упра во она, па ра док сал но, крај ње де ху ма ни зу ју ћа. Ин кви зи тор ме та фо ром мра ви ња-
ка су ге ри ше јед на кост, све по ве за ност, ор га ни зо ва ност, усме ре ност ка јед ном ци љу, 
али не ги ра основ људ ско сти – сло бод ну во љу. Ње го ва ре дук тив на ви зи ја ово зе маљ-
ске уто пи је по ри че су шти ну Бож је на ме ре, а сам ин кви зи тор се раз от кри ва као по ри
цач. Он ће гла сно из го во ри ти ка ко је чо ве чан ство са да са њим (злим ду хом), а не са 
Хри стом. Хи је рар хи ја на чи јем вр ху се ди ин кви зи тор, ве ли ки гре шник и по ри цач, је сте 
ђа во ље цар ство, из о па че ње свих иде а ла ко је се ин кви зи тор тру ди да по да ри чо ве-
чан ству. Лик ве ли ког ин кви зи то ра ва ри ра иде је ко је у Злим ду си ма за го ва ра Ши га љов16 
– ње го ва на ме ра је сте сло бо дар ска и пле ме ни та, али за вр ша ва у крај њој де спо ти ји 
па по це за ри стич ке др жа ве. Ива нов ин кви зи тор сто ји на бра ни ку за пад ног пап ско-ца-
ри стич ког др жав ног мо де ла. Он је од јек сво га вре ме на, али и по то њих ве ко ва ко ји 
за го ва ра ју за ста ја ње на спо ља шњо сти, на ус по ста вља њу фор ме ко ја из не ве ра ва су шти-
ну. Иде је о про гре су, о пра вич ном уре ђе њу др жа ве, по ли тич ке уто пи је, прав да ово-
зе маљ ског су да, про на ла сци и но ви кул тур ни трен до ви оту ђе ни од сво јих ду хов них 
ко ре на по мра чу ју и до во де до гу бит ка сми сла жи во та.17 У го во ру ин кви зи то ра све се 
сли ва у Ива но ве ис ка зе о од ба ци ва њу ово га све та и у на зна че ну же љу да се тај свет пре-
и на чи18. Бо го бор цу не пре о ста је ни шта дру го. Ка да ни је у ста њу да по ве ру је и од рекне 

13 Бра ћа Ка ра ма зо ви, стр. 326.
14 В. В. Ро за нов, Ле ген да о ве ли ком ин кви зи то ру, Гра фос, Бе о град, 1982, стр. 140.
15 Бра ћа Ка ра ма зо ви, стр. 343.
16 Н. Бер ђа јев, Дух До сто јев ског, Ни ро „Књи жев не но ви не“, Бе о град, 1981, стр. 155.
17 Ле ген да о ве ли ком ин кви зи то ру, стр. 142.
18 „И док сам на зе мљи, жу рим да пре ду змем сво је ме ре.“, Бра ћа Ка ра ма зо ви, стр. 326.
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се соп стве не ло ги ке, он по ну жно сти мо ра да пре о сми шља ва свет, а До сто јев ски пре-
ла ма бо го бо рач ку пер спек ти ву кроз је дан ми ле ни јум дуг пе ри од за ме не хри шћан ских 
ми стич ких исти на све тов ним исти на ма, ло гич ки и ма те ри ја ли стич ки уте ме ље ним. У 
пи та њу је ау то ро ва ви зи ја ма ни фе ста ци је цар ства ово га све та. Тон ко јим ин кви зи тор 
го во ри је оп ти ми сти чан и др зак, јер је си гу ран да ће на кон спа љи ва ња Хри ста на ло-
ма чи ње го во цар ство по да ри ти бла го ста ње чо ве чан ству, да ће у се бе при ми ти и оне 
ја ке и оне сла бе, да ће на зе мљи жи вот би ти она кав ка кав је мо гао да бу де, са мо да је 
Хри стос при хва тио по ну де моћ но га ду ха:

И та да, и са мо та да ће на ста ти за љу де цар ство ми ра и сре ће. Ти се по но сиш сво
јим иза бра ни ци ма. Али ти имаш са мо иза бра ни ке, а ми ће мо за до во љи ти све.19

Ин кви зи тор на ста вља свој го вор о свет ском бла го ста њу и обе ћа ва Хри сту да ће га 
већ су тра на је дан по крет ње го ве ру ке ста до спа ли ти на ло ма чи. За о кру жу је се сли ка 
све та ко ји за го ва ра бо рац за до бро бит чо ве чан ства чи ја ду хов на сна га ни је ка дра да 
се от ме сте га ма ма те ри јал ног све та и за чи ју ло ги ку ви ши сми сао бо жан ске про ми сли 
оста је не до сту пан.

Чи та ва по е ма ко ју из го ва ра Иван Фјо до ро вич за тва ра се сце ном по љуп ца ко ји 
Хри стос спу шта на усне стар ца ин кви зи то ра. Та сце на и ње но ду пли ра ње по љуп цем 
ко ји ће Аљо ша упу ти ти сво ме бра ту је су сми са о ни и естет ски вр ху нац са мог тек ста. 
На кон што у ти ши ни ин кви зи тор че ка би ло ка кав од го вор, Хри стос му се при бли жа ва 
и уме сто од го во ра упу ћу је му по љу бац. Стар че ва ини ци јал на ре ак ци ја је осмех ко ји 
му се не вољ но отео, али до ме та но је не до ла зи. Ин кви зи тор, исти на, од лу чу је да осло-
бо ди Хри ста, али оста је при сво јим убе ђе њи ма. Пре ма хри шћан ској те о ло ги ји оцу 
ла жи је ус кра ће на мо гућ ност пре у мље ња, јер ни је спо со бан за пат њу, ин кви зи то ру је 
ус кра ће на мо гућ ност пре у мље ња, јер, као и Иван, од ба цу је пат њу. Он је крај ња из о-
штре ност, гра нич на си ту а ци ја у ко јој се Иван мо же на ћи. Ин кви зи то ру ни је мо гу ће да 
уви ди исти ну ко ја оте ло вље на сто ји пред њим, ни је му мо гу ће да бу де пре пла вљен 
чи ном жи ве љу ба ви ви ше од ре флек сног осме ха. Мо же мо са из ве сном сло бо дом рећи 
да је нај ва жни је пи та ње ово га тек ста сле де ће: за што и ка ко је мо гу ће да Иван до ла зи 
на иде ју да сво ју по е му за тво ри сце ном по љуп ца? У пи та њу је чин у ко јем се огле да 
сва ве ли чи на исти не, љу ба ви и опро шта ја. За што Иван, онај ко ји по е му из го ва ра као 
кри ти ку устрој ства све та, ипак свр ша ва сво је при по ве да ње та квом по ру ком? Раз ло зи 
су ду бо ко уко ре ње ни у оно ме што чи ни око сни цу чи та вог опу са Фјо до ра Ми хај ло ви-
ча До сто јев ског, а то је пи та ње чо ве ко вог уну тар њег ја за. До сто јев ски ни ка да чо ве ка 
не сво ди на јед ну ди мен зи ју, ни ти му при ла зи као за о кру же ној ста бил ној це ли ни. 
Зна чај ни ли ко ви ко ји ма је ли те рар не жи во те по да рио ру ски пи сац су по пра ви лу рас-
по лу ће ни. Не ки су све сни ја за ко ји у се би но се, не ки ни су, али чи та о цу је са вр ше но 
ја сно да се у њи ма од и гра ва она иста бор ба са ко јом се су о ча ва сва ки по је ди нац. Иван 
не мо же би ти ате и ста, пре ви ше је ин тим ног и ис по вед ног то на у ње го вом раз го во ру 
са Аљо шом, ко ји у ис ка зи ма ње го вог ин кви зи то ра би ва пре о бра жен у озло је ђе но сти 

19 Исто, стр. 343.
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и по вре ђе ност, да би смо мо гли ре ћи да Иван не но си кли цу же ље да ве ру је. Исти на, 
код Ива на, а по сред ством ње га и код ин кви зи то ра, пре те же же ља да се са Бо гом об-
ра чу на ју. Ан ти те и зам је по сле ди ца же ље да се ве ру је и не мо гућ но сти да се ве ру је у 
Бо га ко ји је свет учи нио та квим да у ње му и не ви ни па те. Иван, ко ји је од ба чен и не 
при па да ниг де, ва пи за љу ба вљу, али за њу ни је спо со бан. Мо тив по љуп ца је ма ни фе-
ста ци ја искон ске људ ске по тре бе ко ја је код Ива на сме ште на у под све сно – же ље да 
бу де во љен и да му би о ло шки отац и не бе ски Отац об ја сне оно што оста је из ван до-
ма ша ја ње го вих сна га. Хри стос и Аљо ша зна ју да се ре чи ма не мо же ис ка за ти оно што 
је ин кви зи то ру и Ива ну по треб но. Је ди но мо гу ће об ја шње ње је сте чин жи ве љу ба ви 
и хи по ста за исти не. Све ста је у тај ду пли ран по љу бац – ду би на по но ра ко ји Ива на 
во ди у лу ди ло и сви по тен ци ја ли ње го ве људ ско сти. По љу бац опи су је Хри ста и Хри ста 
у Аљо ши и пре ра ста у сим бол ко ји ни је пу ка ви ше знач ност, већ хи је ро глиф ски знак 
ко ји по ве зу је ду хов но и те ле сно, бо жан ско и људ ско. У тај хи је ро глиф је ста ла цен-
трал на иде ја До сто јев ског, а Со ло вјов сма тра да је то иде ја о све чо ве чан ској љу ба ви, 
сло зи и брат ству ко ја се те ме љи на опро шта ју свих сви ма.20

Мно штво ра до ва по све ће них по гла вљу „Ве ли ки ин кви зи тор“ об ра ђу ју текст као 
из дво је ну це ли ну. Та ква вр ста при сту па мо же би ти оправ да на због при ро де са мог 
тек ста, ње го ве за о кру же но сти као при по вед не це ли не и сми са о них ис хо ди шта. Наш 
је став да је та кав при ступ, иа ко мо гућ, ду бо ко по гре шан. Као што је овај рад по ка зао, 
чак се и у ана ли зи ко ја ће у окви ру си жеа Бра ће Ка ра ма зо вих за ста ти на нај о снов ни јој 
мо гу ћој ве зи „Ве ли ког ин кви зи то ра“ са остат ком ро ма на отва ра рас ко шна ви ше слој-
ност и про ду бљу ју се се ман тич ки по тен ци ја ли са мог по гла вља. Струк ту рал но гле да но, 
за себ но по сма тра но ово по гла вље не пру жа мо гућ ност да се ра све тле ни вои пре пле-
те но сти Ива но вог при по вед ног тек ста са при по ве да че вим тек стом, удва ја ње мо ти ва, 
њи хо во раз ви ја ње и да ље есте ти зо ва ње, као ни сми са о но про ду бљи ва ње зна че ња. 
Ка да се „Ве ли ки ин кви зи тор“ по сма тра у кон тек сту по гла вља „Бу на“ отва ра се мо гућ-
ност пра во знач ног и пу но знач ног раз у ме ва ња овог сег мен та ро ма на, а без та квог при-
сту па сми сле но ту ма че ње си жеа оста је из ван до ма ша ја.

20 В. С. Со ло вјов, „Дру ги го вор“ у Ле ген да о ве ли ком ин кви зи то ру, ЦИД, Под го ри ца, 2002, стр. 60.


